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ཡིག་ཆ་ཨང( ༤ 

༭༤༤༤	
 

 

བོད་ནང་ག་ིཛ་*ག་གནས་,ངས་ལ་ག.ང་འ0ལེ་ག2ང་སམེས་མཉམ་བ5དེ་6་ི7སོ་ཆདོ། 

 

:ནོ་;ངེ་། 

༄༅། །བོད་གངས་ཅན་?ོངས་ན་ིལ་ོ@ས་6་ི2ས་Aན་རིང་མོར་རང་དབང་རང་བཙན་2་གནས་པའ་ིEལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་ནའང་། 

E་དམར་*ག་པོའ H་ག.ང་གིས་བཙན་འIལ་Jིས་བོད་Aལ་ཡོངས་Kོགས་ཧམ་བMང་Nས་ཏེ། :་Pེས་Q་བོད་མ་ིའRམ་Sག་བT་

གཉིས་Uག་2ས་མིན་Vེན་འདས་Q་བཏང་བ་དང་། དགོན་W་ེ7ངས་ ༦༠༠༠ Uག་གཏོར་བཅོམ། གཏེར་ཁ་:ོག་འདོན་དང་། ནགས་

ཚལ་གཅོད་འ0ེག གཙང་[་བཀག་5ིལ་དང་ཁ་བ]ར་སོགས་རང་^ང་ཁོར་Aག་ལ་གཏོར་5ོན་ཚད་ལས་བ_ལ་བ་བཏང་ཡོད་པ་

མ་ཟད། ད་aའ་ིཆར་ཡང་བོད་མ་ིདམར་གསོད་དང་། འཛHན་བMང་བཀག་ཉར། བཙbན་འcག་གཅར་dང་། འ7་ོབ་མིའ་ིཐོབ་ཐང་དང་

ཆོས་དད་རང་དབང་བཙན་འSོག fད་ཡིག་g་གཏོར་དང་འ7་ོའོང་བཀག་Wོམ། h་བPོད་དང་གསར་འགོད་6་ིརང་དབང་སོགས་

ཡོངས་Q་འSོགས་ཏ།ེ Eལ་iིའ་ིའ7་ོབ་མིའ་ིjིམས་kགས་དང་ཡོངས་Q་འགལ་བའ་ིlིད་^ས་ལག་བ,ར་m་མnད་Nེད་mས་Q་

oར་ཡདོ། 

p་ིལ་ོ ༢༠༢༣ s་ ༡ ཚuས་ ༡༢ ཉིན་Eལ་iིའ་ིའ7་ོབ་མིའ་ིཐོབ་ཐང་a་ཞིབ་ཚbགས་པས། འཛམ་;ིང་ཤར་xབ་6་ིEལ་

ཁབ་བE་Uག་ནང་འ7་ོབ་མིའ་ིཐོབ་ཐང་ག་ིགནས་,ངས་ཞིབ་འcག་ག་ིyན་ཐ་ོzེལ་བའ་ིནང་། བོད་ནང་E་ག.ང་ག་ིདཔོན་རིགས་

ཚbས་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་h་བPོད་རང་དབང་། འ7་ོ5ོད་རང་དབང་། འ2་འཛbམས་རང་དབང་སོགས་ལ་བཀག་Wོམ་ནན་པ་ོm་

མnད་Nདེ་བཞནི་ཡདོ་པ་དང་། བོད་ནང་E་མ་ིཕོན་ཆ་ེགནས་z་ོNེད་2་བTག་པ་དང་ཁརོ་Aག་གཏརོ་5ནོ། གཞ་ིརམི་|བོ་}འ་ིནང་

བོད་6་ིfད་ཡིག་མེད་པ་བཟ་ོབཞིན་པ་སོགས་6་ིགནས་~ལ་འཁོད་འ2ག་པ་བཞིན། ད་aའ་ིཆར་Eལ་iིའ་ིའ7་ོབ་མིའ་ིཐོབ་ཐང་ག་ི

བཅའ་jིམས་ལ་མོས་མnན་མིང་�གས་འགོད་མཁན་Jི་Eལ་ཁབ་ཇ་ིyེད་ཅིག་ཡོད་ནའང་། E་ནག་ནང་བོད་མིས་གཙbས་7ངས་

�ང་མ་ིརགིས་�མས་ལ་གཉའ་གནོན་�ག་�ོང་གཏོང་བའ་ིགནས་~ལ་@ན་ཆད་མདེ་པར་ཡངོ་བཞིན་ཡདོ། 

ད་aའ་ིཆར་E་ག.ང་གིས་བོད་ནང་གནམ་ས་�་འོག་བ]ར་བ་a་Rའ་ིཡར་Eས་^ང་ཡོད་~ལ་�ོག་བཞིན་ཡོད་6ང་། 

དནོ་དངསོ་Q་བོད་ས་,ོད་�ད་བར་གQམ་2་E་ག.ང་གིས་འ7་ོབ་མིའ་ིཐོབ་ཐང་ལ་gསི་མེད་�གོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་པ་དང་། E་མ་ི

རིགས་6་ིའ2་ཤེས་དང་། བོད་བ@ད་ནང་བ,ན་�ང་ག་ོཅན་ཟེར་བར་བ]ར་@། E་fད་�བ་zེལ་J་ིདམིགས་Aལ་འོག་བོད་�ག་

�མས་གཏན་འཇགས་|ོབ་}ར་Wེབ་བTག་གིས་བོད་6་ིfད་ཡིག་|ོབ་�ོང་དང་བཀོལ་iོད་བཀག་Wོམ་བཅས་Nས་པ་བ@ད། མ་ི

རིགས་གཅིག་དང་། རིག་གནས་གཅིག ཆོས་kགས་གཅིག fད་ཡིག་གཅིག་གི་lིད་^ས་མངོན་གསལ་Jི་ཐོག་ནས་བོད་མིར་

བཙན་འགེལ་Jིས་ལག་བ,ར་Nེད་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་Aལ་�ན་�་a་�ང་བ�ན་མིག་བ�གས་ནས་འ�ལ་བ5ོད་ཡོངས་

Kགོས་ལ་དམ་*ག་དང་། བོད་མིའ་ིརིགས་Kས་(DNA)བ�་ལེན་J་ིལས་འ�ལ་གཞ་ིE་ཆ་ེབ་zེལ་བཞིན་ཡོད། 

E་ག.ང་གི་འ*་མཉམ་དང་*ང་བདེན་མིན་པའ་ིlིད་^ས་ཁག་ལ་གཞིས་བ.གས་བོད་མི་�མས་6ིས་yིང་,ོབས་དང་

�ོས་གཏོང་ཆེན་པོས་མ་ིལ་ོ�ག་T་Uག་རིང་ཞ་ིབའ་ིང་ོ_ོལ་མཚམས་མ་ཆད་པ་གནང་ཡོད་པ་དང་། p་ིལ་ོ ༢༠༠༩ ལ་ོནས་ད་བར་

བོད་ནང་བོད་6་ིg་དོན་ཆེད་རང་kས་.གས་འRལ་Jིས་E་ག.ང་ལ་ཞ་ིབའ་ིང་ོ_ོལ་གནང་མཁན་7ངས་ ༡༥༧ ^ང་ཡོད། ཉེས་

མེད་འཛHན་བMང་གིས་མནར་གཅོད་བཏང་བས་Vེན་འདས་Q་oར་པ་ཇ་ིyེད་ཅིག་^ང་ཞིང་། ཉ་ེཆར་ཏོག་དNིབས་གཉན་རིམས་

�ད་ཀོར་Jི་lིད་^ས་ཟེར་བ་གཅིག་�ར་ཁ་གཡར་བའི་དམ་*ག་fབས། བོད་ནང་2་བོད་མི་�ོན་བWོམས་ ༧༠༠ Uག་ལ་E་
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ག.ང་གིས་རིམས་ནད་fོར་ད�ོག་གཏམ་zེལ་བར་ཉེས་འIགས་6ིས་jིམས་ཆད་བཏང་བའི་fོར།  pི་ལོ་  ༢༠༢༢  s་ ༡༠ 

ཚuས་ ༣ ཉིན་ (Spotlight on china) ཞེས་པའ་ིབ�ན་འSིན་ཁང་གིས་གནས་~ལ་zེལ་འ2ག་པ་དང་། བ@ད་ལམ་གཞན་2་

ད་ེལས་མང་བ་^ང་ཡོད་པའ་ིགནས་~ལ་ཐོན་ཡོད། དམ་*ག་ལ་མ་བཟོད་པར་རང་ཤ་ིEག་མཁན་མང་པ་ོ^ང་ཞིང་། དམ་*ག་ལ་མ་

aོས་པར་*་ལམ་2་དངོས་ཡོད་གནས་~ལ་ཁ་གསལ་Jིས་བPོད་གནང་མཁན་ཡང་ཇ་ིyདེ་ཅགི་^ང་ཡདོ། 

བོད་དོན་ཆབ་lིད་དང་འ0ེལ་བའ་ིཐོག་ནས་E་ག.ང་གིས་བཙbན་ཁང་2་མནར་གཅོད་�ངས་ནས་འདས་པའ་ིs་�ག་རིང་

�་གཤེགས་པ་དང་། s་�ག་:ོན་^ང་བའི་གནས་~ལ་གསར་2་ཤེས་�ོགས་^ང་བ་ནི། pི་ལོ་ ༢༠༢༢ s་ ༨ ཚuས་ ༢༤ ཉིན་

དཀར་མཛuས་�ལ་གསེར་�་Kོང་ཟེར་བའི་ཁེས་fོར་Aལ་ཚbའི་�ག་དར་དང་། དགེ་ལོ། ཚu་�ོ། འབའ་མོ། ཀོ་རིས་བཅས་བསང་

གསོལ་དང་ལབ་gེ་བ,ད། ཞབས་རིམ་བ�བས་པ་སོགས་6ི་ཉེས་མིང་འོག་E་ག.ང་གི་ཉེན་�ོག་པས་འཛHན་བMང་བཙན་jིད་

6ིས་གསེར་�་Kོང་ཟེར་བའི་བཙbན་ཁང་2་བོད་མི་�ག་དར་ལ་E་ག.ང་གི་ཉེན་�ོག་པས་dང་�ེག་ཚད་ལས་བ_ལ་བ་བཏང་,ེ་

དམར་གསོད་བཏང་། p་ིལ་ོ ༢༠༢༢ s་ ༩ ཚuས་ ༢༧ ཉིན་དཀར་མཛuས་�ལ་བEད་Mར་ནས་དངོས་ བ་ཚu་རིང་གིས་ས་གནས་

6ི་_ན་གསོ་ཁང་2་ཟ་འ¡་སོགས་བ5ལ་བའི་ཉེས་མིང་འོག E་ག.ང་གི་ཉེན་�ོག་པས་འཛHན་བMང་གིས་གཅར་dང་ཚད་མེད་

བཏང་བས། p་ིཚuས་ ༢༨ ཉིན་ཉེན་�ོག་ཁང་2་Vེན་འདས་Q་oར། ཁམས་0ག་མག་ོདགོན་པའ་ིpག་མཛbད་ཆབ་lིད་བཙbན་Mར་

དགེ་བཤེས་བ,ན་དགའ་E་ག.ང་གིས་ལོ་�ག་ཙམ་བཙbན་འcག་fབས་མནར་གཅོད་ཚད་མེད་བཏང་བས། pི་ལོ་ ༢༠༢༢ s་ 

༡༡ པའ་ིཚuས་ ༡ ཉིན་�་གཤེགས། དཀར་མཛuས་དར་Eས་དགོན་པའ་ིཆབ་lིད་བཙbན་Mར་�་མ་�་ོབཟང་ངམ་_ན་ཨ་Eམ་ཚu་

རིང་E་ག.ང་ག་ིབཙbན་འོག་�་མནར་གཅོད་གང་མང་�ངས་པས་p་ིལ་ོ ༢༠༢༢ s་ ༡༢ ཚuས་ ༡༨ ཉིན་�་གཤེགས། ཁམས་ལ་ི

ཐང་གི་དགེ་བཤེས་ཕན་བདེ་Eལ་མཚན་pི་ལོ་ ༢༠༢༢ s་ ༣ པའི་ནང་E་ག.ང་གིས་འཛHན་བMང་བཙbན་འcག་གིས་མནར་

གཅདོ་ཚབས་ཆནེ་བཏང་བས་�ན་བཅསོ་Nས་6ང་མ་ཕན་པར། p་ིལ་ོ ༢༠༢༣ s་ ༡ ཚuས་ ༢༦ ཉནི་�་གཤགེས། 

2ས་བཀག་jིམས་ཐག་བཅད་པ། p་ིལ་ོ ༢༠༢༢ s་ ༩ པའ་ིནང་དཀར་མཛuས་�ལ་འ0ིང་རིམ་མ་ིདམངས་jིམས་ཁང་

ཟེར་བས། གསེར་�་ནས་ཡིན་པ་ཆབ་lིད་བཙbན་Mར་དང་gོམ་པ་པ་ོགངས་5ེས་�བ་པ་5བས་ལ་|ར་ཡང་ལ་ོ ༡༤ དང་། lས་

�མ་ལ་ལ་ོ ༦ གངས་R་གA་£་ཾལ་ལ་ོ ༧ གངས་ཚu་རིང་�ོལ་མར་ལ་ོ ༨ པ¥་རིན་ཆེན་ལ་ལ་ོ ༤ བསམ་འ བ་ལ་ལ་ོ ༨ བཅས་6་ི

jིམས་ཐག་བཅད། མད་ོ�ད་¦་བ་�ལ་§ང་མ[་Kོང་ཟེར་བའ་ིཁོངས་ཟངས་དཀར་,ོད་མ་ནས་ཡིན་པའ་ིgོམ་པ་པ་ོདང་། fད་]ར་

བ་ཟངས་དཀར་འཇམ་དNངས་p་ིལ་ོ ༢༠༢༠ s ༦ ཚuས ༤ ཉིན་E་ག.ང་གིས་འཛHན་བMང་བཙན་འjིད་Nས་པར་ཉ་ེལམ་Eལ་

ཁབ་ཁ་0ལ་གཏོང་བའ་ིN་iོད་zེལ་བར་བyད་ད་ེལ་ོ ༤ བཙbན་འcག་jིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་འ2ག p་ིལ་ོ ༢༠༢༢ s་ ༡༠ པའ་ི

ཚuས་ཤར་ཙམ་ལ་¦་པ་ཀི�་ིདགོན་J་ིདག་ེའ2ན་པ་�་ོབཟང་ཆོས་འཕེལ་ལ་ལ་ོ ༢ དང་s་ ༦ ག་ིjིམས་ཐག་བཅད་པ་དང་། ༸གོང་

ས་མཆོག་དང་༸5བས་P་ེཀི�་ིརིན་པ་ོཆེར་5བས་བ:་ོ.་ཆེད་p་ིEལ་ལ་ད©ལ་བ�ར་བའ་ིཉེས་མིང་འོག p་ིལ་ོ ༢༠༢༢ s་ ༧ 

པའ་ིནང་¦་པ་ཀི�་ིདགོན་Jི་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་E་མཚbར་ལ་ོ ༢ དང་། ª་[ང་དག་ེའ2ན་ལ་ལ་ོ ༣ Jི་jིམས་ཐག་བཅད། 

དཀར་མཛuས་སེར་«ལ་འRམ་�ིང་W་ེཔའ་ིnབ་བསམ་ལ་p་ིpོགས་Eལ་ཁབ་�་གནས་~ལ་མཁ་ོ¬ོད་Nས་པའ་ིཉེས་མིང་འོག  p་ི

ལ་ོ ༢༠༢༢ s་ ༡༡ ཚuས་ ༢༡ ཉིན་དཀར་མཛuས་Kོང་འ0ིང་རིམ་མ་ིདམངས་jིམས་ཁང་ཟེར་བས། 2ས་Aན་ལ་ོ ༢ བཙbན་འcག་

གསི་jམིས་ཐག་བཅད།  

འཛHན་བMང་བཙན་jིད་6ིས་གར་སོང་ཆ་མེད་2་oར་པ། p་ིལ་ོ ༢༠༢༡ s་ ༦ པའ་ིནང་མག་ོལོག་�ལ་ར་E་དགོན་པའ་ི

}་འཇིགས་མེད་E་མཚb་དང་རོགས་པ་ཁག་གཅིག་གིས་མཚb་:ོན་ནང་བ,ན་|ོབ་;ིང་ནས་མཐར་pིན་མཛད་ོའ H་fབས་yན་དེབ་

ཅིག་འ7ེམས་zེལ་Nས་Pེས། མཚb་:ོན་ཞིང་ཆེན་ཟེར་བའ་ིཉེན་�ོག་མི་®ས་pི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཧོར་s་ ༥ ཚuས་ ༡ ཉིན་འཛHན་བMང་
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གིས་གར་སོང་ཆ་མེད་2་oར་ནས་ལ་ོགཅིག་Uག་pིན། གསེར་�་Kོང་ཟེར་བ་ནས་ཡིན་པའ་ིgོམ་པ་པ་ོདང་དག་ེ_ན་}་�ོན་ལམ་E་

མཚb་p་ིལ་ོ ༢༠༢༡ s་ ༦ ཚuས་ ༩ ཉིན་E་ག.ང་ག་ིཉེན་�ོག་པས་འཛHན་བMང་Nས་ནས་ལ་ོགཅིག་དང་s་ད�་Uག་འདས་6ང་

གནས་~ལ་ཤེས་�ོགས་མ་ིnབ་པར་གར་སོང་ཆ་མེད་2་oར། p་ིལ་ོ ༢༠༢༢ s་ ༡༠ པའ་ིs་མcག་ཙམ་ལ་བོད་ནག་[་འ0་ི¯་

གཡང་ཤོད་5ིད་བ�་7ོང་ཚb་ནས་ཡིན་པ་རིན་ཆེན་དར་Eས་དང་། བསམ་གཏན་གཉིས་E་ག.ང་ཉེན་�ོག་པས་བཙན་འjིད་Nས། 

Aལ་«ལ་j་ིའ2་ནས་ཡིན་པའ་ིfར་�མ་ཞེས་པ་p་ིལ་ོ ༢༠༢༢ s་ ༡༠ པའ་ིs་མcག་�་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བ°ལ་བའ་ིཏོག་

དNིབས་གཉན་རིམས་དང་འ0ེལ་བའ་ིབཀའ་|ོབ་i་ིཚbགས་*་ལམ་2་བ@ད་བ�ར་Nས་པའ་ིཉསེ་མིང་འགོ་འཛHན་བMང་གིས་གར་

སོང་ཆ་མེད་2་oར། i་ིཚbགས་*་ལམ་2་lིད་ག.ང་ག་ིམག་ོjིད་དང་ལས་Nེད་པར་5ོན་བPོད་Nས་པའ་ིཉེས་མིང་འོག་U་ས་7ོང་

�ེར་ཁོངས་འདམ་ག.ང་ནས་ཡིན་པ་དNངས་�ོན་p་ིལ་ོ ༢༠༢༢ s་ ༡༡ ཚuས་ ༡༥ ཉིན་;་ོRར་འཛHན་བMང་གིས་གར་སོང་ཆ་

མེད་2་oར། p་ིལ་ོ ༢༠༢༢ s་ ༡༢ ཚuས་ ༢༦ ཉིན་Aལ་«ལ་�ལ་[་དམར་ལེབ་Kོང་ཟེར་བའ་ིཉེན་�ོག་པས་སངས་ཚu་;་ོRར་2་

འཛHན་བMང་བཙན་འjིད་6ིས་གར་སོང་ཆ་མེད་2་oར་ཡོད་པ་བཅས་ནི། དཔ་ེམཚbན་ཙམ་ལས་E་ག.ང་གི་དམ་*ག་ལ་བ�ེན་

ནས་གནས་~ལ་ཤསེ་�གོས་མ་nབ་པའང་ཇ་ིyདེ་ཅགི་ཡོད་པ་ཚbད་དཔག་Nདེ་nབ། 

 ཉ་ེལམ་བོད་6་ིལ་ོསར་དང་གQམ་བTའ་ི2ས་*ན་fབས་E་ནག་ག.ང་གིས་བོད་ནང་:ར་ལས་དམ་*ག་ཆ་ེབ་དང་ཞིབ་

བཤེར་རིགས་Nེད་བཞིན་ཡོད་པ་aར། འད་ིsའ་ིཚuས་ ༢ ཉིན་བོད་གཞིས་ཀ་g་ེ7ོང་�ེར་2་ཟ་ཁང་ཞིག་ནང་ལས་ཀ་Nེད་བཞིན་པ་

�མ་;ིང་E་མཚb་Aལ་ཚbའ་ིRད་མེད་རང་ལོ་ ༢༣ དNངས་མཚb་ཡིས་pི་pོགས་Q་པར་རིས་སོགས་བ@ད་�ར་Nས་པའ་ིཉེས་

མངི་འགོ་ཁ་ོམ་ོE་ག.ང་གསི་འཛHན་བMང་Nས་ཡོད་པའ་ིགནས་~ལ་ཐནོ་ཡདོ། 

E་ག.ང་གིས་བོད་མ་ིརིགས་g་མེད་གཏོང་བའ་ིlིད་^ས་དང་། མ་ིརིགས་དN་ེའNེད་6་ིགཉའ་གནོན་ལ་གཞིས་བ.གས་

±ན་s་�མས་6ིས་མག་ོབ་ོནམ་ཡང་མ་ི²ར་བར་.མ་པ་མེད་པའ་ིyིང་,ོབས་ཆེར་བ5ེད་6ིས་ཞ་ིབའ་ིལས་འ�ལ་zེལ་བ་�མས་

[ད་ཟོས་Q་མི་འ7ོ་བ་དང་། ཁོང་�མ་པའི་མངོན་འདོད་བོད་6ི་བདེན་མཐའ་³ར་2་གསལ་ཆེད་Nེས་Q་ཡོད་པའི་བོད་མིའི་�ིག་

འIགས་བཀའ་i་ིགཉིས་6་ིངོས་ནས་Eལ་iིའ་ི�ོན་ཡོངས་Q་.་ག�ག་ག་ིལས་འ�ལ་རིམ་པ་zེལ་ཡོད་པ་དང་། m་མnད་zེལ་

@འ་ིའཆར་གཞ་ིཡོད། ད་ེབཞིན་ཚbགས་པ་ཁག མ་ིེར། བོད་དོན་Eབ་5ོར་བ་བཅས་6ིས་ལས་འ�ལ་zེལ་དང་zེལ་mས་བཞིན་

Eལ་iིའ་ི�ོན་ཡོངས་6་ིEལ་ཁབ་མང་པ་ོཞིག་གིས་བོད་དོན་ཐོག་Eབ་5ོར་ཡོད་པའ་ིjིམས་གཞ་ིདང་7ོས་ཆོད་རིམ་པར་བཞག་པ་

དང་། བ�གས་གཏམ་zེལ་བ། སེམས་འཚབ་ཡོད་པའི་གཏམ་བཤད་གནང་བ་སོགས་6ིས་མཚbན་E་ག.ང་ལ་དངོས་«གས་

བ@ད་གQམ་ནས་བོད་ནང་2་*ག་གནོན་J་ིlིད་^ས་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའ་ིགནནོ་«གས་¬དོ་བཞནི་ཡདོ། 

མདོར་ན་བོད་ནང་ཆབ་lིད་6ི་ཛ་*ག་གནས་,ངས་m་མnད་གནས་mས་ཐོག་E་ག.ང་གིས་lིད་^ས་ངན་པ་ལག་

བ,ར་@ན་ཆད་མེད་པ་Nས་ནས་བོད་6་ི®ོད་བTད་གཉིས་ཀ་ཇ་ེཞན་ཇ་ེ�ག་�་འ7་ོབཞིན་པར་བ�ེན། བོད་མ་ིམང་i་ིའnས་Uན་

ཚbགས་6་ི7ོས་ཚbགས་རིམ་པར་ག.ང་འ0ེལ་�་ངན་�ས་འ2ད་དང་། ག2ང་སམེས་མཉམ་བ5དེ་6་ི7སོ་ཆདོ་རམི་པ་བཞག་ཡདོ་

པ་དང་། 7ོས་ཆོད་ད་ེདག་ལག་བ,ར་ཡོང་|ད་ར་ེ�ལ་བ5ར་ནན་.་བ་དང་འ0ེལ་ད་ལན་fབས་ ༡༧ པའ་ིབོད་མ་ིམང་i་ིའnས་

Uན་ཚbགས་6ི་7ོས་ཚbགས་ཚbགས་2ས་ ༥ པ་འདིའི་ཐོག་ནས་6ང་ག.ང་འ0ེལ་ག2ང་སེམས་མཉམ་བ5ེད་6ི་7ོས་ཆོད་ཅིག་

འཇོག་དགོས་གལ་ཆེར་མཐོང་། 

7སོ་ཆདོ། 

༡༽ བོད་ས་ཤོར་ནས་ད་བར་E་ནག་དམར་ག.ང་ག་ིབཙན་གནོན་དང་�ག་�ོང་མནར་གཅོད་འོག་བོད་བ,ན་lིད་མ་ིརིགས་

ཆེད་kས་lོག་ལོངས་iོད་དང་བཅས་པ་�ོས་གཏོང་གནང་མཁན་Eལ་གཅེས་དཔའ་བ་ོདཔའ་མ་ོཡོངས་6་ིUག་བསམ་
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དང་yིང་,ོབས་ལ་ཡ་ིརངས་དང་། འཕགས་མཆོག་འཇིག་�ེན་མགོན་པོས་Pེས་Q་བMང་ནས་|ར་ཡང་བོད་གངས་ཅན་

?ོངས་Q་5ེས་ཤིང་བོད་བ,ན་lིད་མི་རིགས་6ི་ཆེད་µད་^ང་མཛད་Pེས་འཇོག་གནང་ཡོང་བའི་�ོན་འ2ན་དང་«ལ་

kས་ཉ་ེའ0ལེ་aསོ་བཅས་ཡངོས་ལ་nགས་གས་ོ.་@། 

༢༽ E་ག.ང་གིས་འ7ོ་བ་མིའི་གཞི་gའི་ཐོབ་ཐང་དང་འགལ་བའི་ཐོག་བོད་ནང་*ག་གནོན་ག2ག་¶བ་6ི་lིད་^ས་�མས་

འSལ་2་མཚམས་འཇོག་དགོས་པ་དང་། བོད་ནང་ག་ིབོད་མ་ིཚbར་འ7་ོབ་མའི་ིཐབོ་ཐང་ངསེ་པར་2་¬དོ་དགསོ། 

༣༽ ༸པཎ་ཆེན་�་Sེང་བT་གཅིག་པ་P་ེབ�ན་བ,ན་འཛHན་དག་ེའ2ན་ཡ་ེཤེས་འSིན་ལས་དཔལ་བཟང་པ་ོ(དག་ེའ2ན་ཆོས་

6་ིཉ་ིམ་)མཆོག་གིས་གཙbས་E་ག.ང་ག་ིབཙན་འོག་�་�ག་�ོང་�ོང་བཞིན་པའ་ིབོད་6་ིཆབ་lིད་བཙbན་པ་�མས་གང་

མJོགས་;ོད་བ�ོལ་བཏང་ནས། ཁོང་�མ་པའ་ིཚu་lོག་ལ་འགན་�ར་ཐོག་ནས་འ7་ོབ་མིའ་ིགཞ་ིgའ་ིཐོབ་ཐང་ལོངས་Q་

iདོ་2་འcག་དགོས། 

༤༽ བོད་ན་ིལ་ོ@ས་6་ིགནས་བབ་ཐོག་ནས་E་ནག་ག་ིཆ་ཤས་ནམ་ཡང་མིན་པ་དང་། ད་aའ་ིཆར་བོད་Eའ་ིདཀའ་�ོག་སེལ་

བའི་¸ེ་མིག་a་R་ནི་iི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋ5བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཡིན་པས། བོད་མིའི་�ིག་འIགས་6ི་ངོས་ནས་

མགོན་པོ་གང་གི་དགོངས་གཞི་བཞིན་དR་མའི་ལམ་Jི་lིད་^ས་བ@ད་བོད་E་7ོས་མོལ་N་@འི་7་�ིག་ཡོད་6ང་། 

༸གོང་ས་མཆོག་ཞལ་བ.གས་fབས་གཡས་ཁག་གཡོན་ད�ིས་6ིས་བོད་Eའ་ིདཀའ་�ོག་ཐག་གཅོད་མ་Nས་པར་མ་

འོངས་པར་ཛ་*ག་གནས་~ལ་ག་ར་ེ^ང་ཡང་དའེ་ིའགན་�ར་ཆ་ཚང་E་ག.ང་ལ་ཡོད། 

༥༽ E་གར་ག.ང་མང་གཉིས་6ིས་བོད་མི་བཙན་Nོལ་བ་�མས་ལ་གཞལ་2་མེད་པའི་བཀའ་*ིན་�་མེད་2་བ5ངས་པར་

nགས་Pེ་ཆེ་.་བ་དང་། གཞན་ཡང་བོད་དོན་ལ་Eབ་5ོར་གནང་མཁན་Jི་Eལ་iིའི་ནང་གི་ཨ་རི་lིད་ག.ང་གིས་

གཙbས་lིད་ག.ང་ཁག་དང་། 7ོས་ཚbགས། ག.ང་འ0ེལ་མ་ཡིན་པའ་ིཚbགས་པ་དང་�ིག་འIགས། གནད་ཡོད་མ་ི®། མ་ི

ེར་བཅས་ལ་བོད་6་ིགནས་,ངས་ཛ་*ག་�་oར་པའ་ིfབས་འདིར་རོགས་རམ་དང་Eབ་5ོར་གནང་བར་བཀའ་*ིན་�་

མདེ་2་ཆ་ེཞསེ་.་@། 

༦༽ E་དམར་ག.ང་གིས་བོད་6ི་®ོད་བTད་ཡོངས་Kོགས་བཙན་གནོན་ཧམ་བMང་Nས་པ་ནས་བMང་བོད་2་ཛ་*ག་གི་

གནས་,ངས་མཚམས་ཆད་�ོང་མེད་པ་དང་། 2ས་ད་aའང་E་ནག་ག.ང་གི་ངན་^ས་དང་བཙན་གནོན་འོག་གཞིས་

kས་བོད་མ་ི�མས་ཉིན་མཚན་འ�ོལ་དཀའ་བའ་ིམནར་གཅོད་�ག་�ོང་�ངས་དང་�ོང་བཞིན་པའ་ིཛ་*ག་གནས་,ངས་

ལ་ག2ང་སེམས་མཉམ་5ེད་དང་། ད་བར་གཞིས་བ.གས་Eལ་གཅེས་དཔའ་བ་ོདཔའ་མ་ོའདས་གསོན་ཡོངས་6་ིUག་

བསམ་དང་། དཔའ་མཛངས་yིང་,ོབས། �་ན་མེད་པའ་ིམཛད་Pེས་བཅས་ལ་ཡ་ིརངས་བ:གས་བPོད་.་@་དང་། རང་

དབང་kང་པར་ཡོད་པའ་ིབོད་མ་ི�མས་6ིས་བོད་དོན་*ིལ་བ�གས་དང་lིད་ག.ང་ཁག་ལ་.་ག�ག་ལས་འ�ལ་སོགས་

6་ིཐོག་xས་པ་མཉམ་±ངས་དང་ག་ོfབས་དམ་འཛHན་དགོས་པའ་ིནན་�ལ་.་@་དང་འ0ེལ། བོད་དོན་བདེན་པའ་ིའཐབ་

gོད་དང་། བོད་6ི་ཆོས་དང་རིག་ག.ང་། fད་ཡིག་�མས་མི་ཉམས་@ན་འཛHན་ཐོག་བོད་མི་�མས་6ི་ཆིག་བ�ིལ་Jི་

xས་པ་གོང་མཐོར་གཏོང་@ར་pོགས་ཡོངས་ནས་pར་ ་མཉམ་འདེགས་N་དགོས་པ་བཅས་6ི་iི་མོས་7ོས་ཆོད་2། 

བོད་མ་ིམང་i་ིའnས་Uན་ཚbགས་6ིས་p་ིལ་ོ ༢༠༢༣ s་ ༣ ཚuས་ ༡༥ ལ།། 

གོང་གསལ་'ོས་ཆོད་འད་ིབཞིན་/བས་ ༡༧ པའ་ིབོད་མ་ིམང་4་ིའ5ས་6ན་ཚ8གས་9་ི'ོས་ཚ8གས་ཚ8གས་:ས་ ༥ པའ་ིཐོག་བ'་ོ=ེང་ཞིབ་?ས་དང་

འ@ལེ་4་ིམསོ་9སི་གཏན་འབབེས་Bས། D་ིལ་ོ ༢༠༢༣ H་ ༣ ཚIས་ ༡༥ ལ།། 


